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Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. 
Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo 
utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel 
takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali 
izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice. 

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju dveh kratkih zgodb se učenci seznanijo in poučijo o razlikovanju 
med resničnostjo in sanjami. 

 
Izhodiščni besedili: 
 
Zgodba 1: 
 
»Večer je in Calvin se uči za pomemben test, ki ga bodo v šoli pisali jutri. Precej je 
zaskrbljen, saj ve, da če testa ne bo pisal dobro, bo v velikih težavah. Ko je prinesel 
domov oceno zadnjega testa, njegovi starši niso bili zadovoljni in so mu dejali, da bo 
kaznovan, če ne bo izboljšal svojih ocen. Ob tem pa bo, če ne bo izboljšal ocene, slabši 
tudi njegov splošni učni uspeh. Učil se je in učil, dokler ni zaspal. Naslednji dan je vstal 
in šel v šolo. Ves čas ga je skrbelo zaradi testa. Sedel je za mizo in razmišljal o vseh 
stvareh, ki jih zna in o tem, kar zna slabše. Učitelj je razdelil teste in Calvin je prejel 
svojo kopijo. Na hitro je preletel vprašanja in kakšna sreča! Poznal je odgovore na vsa 
vprašanja. Hitro je rešil test in ga vrnil. Učitelj je pogledal njegove odgovore ter mu z 
gesto čestital. Calvin je imel čudovit dan in je bil ponosen nase. Pouk se je končal in šel 
je domov. Ko je odprl vhodna vrata doma, je staršema zaklical: »Uspelo mi je! Opravil 
sem test!« Oče je nasmejan vstopil v dnevno sobo in mu čestital. Ko sta se njuni roki 
dotaknili, se je Calvin zbudil. Bil je v postelji. Še vedno je bila noč pred testom. Ni še bil 
v šoli in ni še pisal testa.« 
 
Zgodba 2: 
 
»Nekoč se je Zhuang Zhouu sanjalo, da je metulj, frfotajoč metulj, ki se dobro počuti in 
je srečen. O Zhuang Zhouu ne ve ničesar. Nenadoma se je prebudil. Spet je bil pravi in 
resnični Zhuang Zhou. Sedaj pa ne vem, ali je Zhuang Zhou sanjal, da je metulj ali pa je 
sanjal metulj, da je Zhuang Zhou, čeprav je med Zhuang Zhouom in metuljem gotovo 
velika razlika. Tako je s spremembo stvari.«  
 
Slika: 



  
 
Opomba: 
 
Prva zgodba je prispevek Dustyna Addingtona. Druga zgodba je odlomek kitajskega 
filozofa Zhuang Zija iz 4. stoletja pred našim štetjem, ki ga je v knjigi Klasiki daoizma, 
prevedla Maja Milčinski. 
 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 

2. Preberite izhodiščno besedilo (Zgodba 1.) 
3. Pogovor 
4. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 
5. Preberite izhodiščno besedilo (Zgodba 2.) 
6. Pogovor 
7. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

8. Poveste, da bomo prebrali kratko zgodbo in se o njem pogovarjali. 
9. Berete. 

 
10. Navodila za učence: 

a. Poslušajo vprašanja. 
b. Razmišljajo. 
c. Če želijo, dvignejo roko in, ko dobijo besedo, povedo svoje mnenje. 

 
Vprašanja so opcijska in okvirna. Izbor naredite sami oziroma se zanje odločate glede na 
vsebinski potek pogovora. 
 

11. Skupaj preberemo prvo zgodbo.  
 
Vprašanja: 
 
Je mogoče, da kot Calvin tudi mi samo sanjamo? 
Kakšna je razlika med sanjami in resničnostjo? 
Dvomimo kdaj v svet v katerem živimo? 
Je mogoče, da le sanjamo o tem, kako se zdaj pogovarjamo? 
Kako lahko ugotovimo, da sanjamo? 



Lahko zaupamo čutilom? 
Poznate še kakšen podoben primer iz literature, filma…? Navedite kakšen primer in ga 
razložite. 
Včasih rečemo, da kdo o čem lahko samo sanja. Kaj s tem mislimo? 
 

12. Preberemo še drugo zgodbo 
 
Vprašanja: 
 
V čem sta si zgodbi podobni in v čem se razlikujeta? 
Smo lahko o čem povsem gotovi? 
Ali so stvari, ki nastopajo v sanjah, drugačne od stvari, ki so resnične? 
Ali se sanje lahko uresničijo? 
Ali lahko vplivamo na to, kaj bomo sanjali? Kako? 
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